Algemene Ledenvergadering (ALV) VBMK
Locatie: Joriskerk Amersfoort
Datum: dinsdag 31 mei 2022
Inloop: vanaf 11.00 uur
Vergadering: 11.30 – 12.30 uur
12.30 – 13.00 uur: Annet van Goor, Toelichting op gebouw en exploitatie
13.00 uur – 14.00 uur: lunch in de Joriskerk
Agenda
1. Opening ALV
2. Ingekomen stukken
3. Jaarrede voorzitter met toelichting op 2021
4. Mededelingen
• FIM
• Toekomst Religieus Erfgoed
• Erfgoedacademie
• GKO (Grote Kerken Overleg)
• Klinkend Erfgoed
5. Verslag ALV 2021
Wegens de toen geldende corona maateregelen vond de ALV 2021 digitaal
plaats. Er kwamen geen mailberichten op de digitale uitnodiging binnen.
6. Jaarverslag secretaris 2021 (bijlage)
Financiën
• Jaarrekening 2021 (bijlage)
• Verslag van de kascommissie (bijlage)
• Décharge penningmeester en bestuur
• Benoeming kascommissie
7. VBMK beleid 2022-2025 (bijlage)
8. Regiobijeenkomsten 2022
9. Samenstelling bestuur
10. Afscheid scheidende bestuursleden
11. Rondvraag
12. Sluiting ALV
Toelichting agendapunten
Agendapunt 3: Op de digitale uitnodiging, verslag secretaris, jaarrekening, verslag
kascommissie en begroting 2021 werden geen antwoordmailberichten met
opmerkingen ontvangen. Daarmee is décharge verleend aan de penningmeester en
het bestuur.
Agendapunt 6: samenstelling bestuur
De voorzitter, Michiel Zonnevylle, heeft in 2021 aangegeven tussentijds af te treden.
De benoemingstermijnen van Brigitte Linskens, secretaris, Marlo Reeders, lid en
Gerard van Hasselt, lid, waren voor en tijdens de corona periode verstreken. Zij zijn,
zoals voorgesteld bij de ALV 2021, aangebleven tot de ALV 2022. Allen stellen zich
niet herkiesbaar.

De hernoemingstermijnen van Anique de Kruyf, lid en Frank Migchielsen,
penningmeester liepen respectievelijk af in 2020 en 2021. Door de
coronamaatregelen heeft herbenoeming niet plaatsgevonden.
Beiden stellen zich herkiesbaar.
Zittend:
Anique de Kruijf 1e termijn 2017-2020
2e termijn 2020-2023
Frank Migchielsen, penningmeester, 1e termijn 2018-2021
2e termijn 2021-2024
Voorgesteld worden voor benoeming: Patty Wageman, directeur Stichting Oude
Groninger Kerken en Lilian Grootswagers, directeur bureau Erfgoed.nu.
Bestuursleden worden voor 3 jaar benoemd.
Conform de statuten kiest het bestuur uit zijn midden de voorzitter, de secretaris en
de penningmeester.
Het bestuur is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Mocht u belangstelling hebben of iemand kennen in uw omgeving stuur dan een
e-mail naar info@vbmk.nl of neem contact op met Frank Migchielsen,
T 06 53564419.
Nieuwe bestuursleden stellen zich voor:
Patty Wageman is sinds 2020 directeur van Stichting Oude Groninger Kerken, de
grootste stichting op het gebied van religieus cultureel erfgoed in Nederland. Zij
studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en het Courtauld
Institute of Art, Londen. Tot 2020 was zij werkzaam in de museumwereld en was
achtereenvolgens directeur van Museum De Buitenplaats, Eelde, en zakelijk leider en
hoofd collectie & onderzoek van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.
Daarvoor was zij tien jaar lang werkzaam in de functies van conservator, zakelijk
leider en ad interim directeur van het Groninger Museum, waar ze verantwoordelijk
was voor diverse tentoonstellingen met een focus op de negentiende en vroegtwintigste eeuw.
Voor de VBMK brengt zij haar uitgebreide netwerk en kennis in, waardoor makkelijk
verbindingen kunnen worden gelegd binnen de erfgoedsector.
Lilian Grootswagers is sinds 2005 als vrijwilliger actief in het religieus erfgoedveld als
voorzitter van de Stichting Erfgoed Kaatsheuvel. Daarnaast adviseert zij als eigenaar
van Erfgoed.nu overheden, coöperaties en particulieren bij erfgoed gerelateerde
vraagstukken. Ze heeft meegewerkt aan publicaties op het gebied van erfgoed en
religieus erfgoed. Vanaf 2009 maakt ze deel uit van het Europese netwerk Future for
Religious Heritage (FRH). Als Founding member was zij vanaf 2011-2020
bestuurslid/secretaris van deze organisatie. In die functie vertegenwoordigde zij FRH
in de dialoog tussen de Europese Commissie en de culturele sector tijdens het
EYCH2018. Sinds de oprichting in 2019 maakt ze deel uit van de European
Commissie Cultural Heritage expert groep. Ze zet zich op diverse fronten in voor het
behoud en de toekomst van religieus erfgoed in binnen- en buitenland.
Voor de VBMK brengt zij haar uitgebreide netwerk en kennis in, waardoor makkelijk
verbindingen kunnen worden gelegd binnen de erfgoedsector.

